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Het vermijden van valkuilen 
in de salarisadministratie

door

Harm Prinsen, 
adviseur loonheffingen en 

pensioenen bij Deloitte

Vergoeding of verstrekking Loon

Vrijgesteld loon

Werknemersloon
Werkgeversloon

(WL)
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Gerichte vrijstellingen

(GV)

1,2% * “loonsom” 

= kolom 14 van de loonstaat   

= loon uit tegenwoordige dienstbetrekking + 

loon uit vroegere dienstbetrekking als <10%

Restpost

Onder andere:

- Fiets

- Personeelsfeest

- Vakbondscontributie

Limitatief

Vergoedingen / verstrekkingen

Onder andere:

-reiskosten

- studiekosten

- tijdelijke verblijfkosten

- noodzakelijke ICT middelen

Verplicht (limitatief):

1. Auto van de zaak

2. Geldboetes 

3. Woning 

4. Rentevoordeel hypotheek

5. Dieren

6. Misdrijven 

7. Wapens en munitie

8. niet gebruikelijke deel vergoeding of verstrekking

Niet verplicht:

1. Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen

o.a. jubileumuitkeringen en personeelsfonds

Afbakening door o.a. intermediaire kosten, kosten voor niet-werknemers

en ‘kleine’ geschenken

Keuze werkgever

Werkkosten

WKR op hoofdlijnen

Waardering o.a. factuurwaarde, lagere- en nihilwaarderingen (NW)

WL-/-GV -/- NW

80% eindheffing

Valkuil: dat vervelende loonbegrip

• is het loonbegrip veranderd of niet?
• vergoedingen voor zakelijke kosten zijn ook loon, zij het 

dat bij aanwijzing de werkgever de loonheffing draagt 

• … en in aanpalende regelingen als de WML en 
pensioengevend loon
• tot het loonbegrip in de WML behoren niet vergoedingen 

voor zakelijke kosten , pensioengevend loon ook uitgebreid 
naar vergoedingen voor zakelijke kosten

• eindheffingsloon triggert eindheffing, dus ook de 
gerichte vrijstellingen optellen bij grensloon excessieve 
vertrekvergoedingen

De eerste belastingcontroles

standpunt Belastingdienst
• aansprakelijkheidsverzekering bestuurder belast

• alles is loon, ook vergoedingen en verstrekkingen 
met zakelijk karakter

• niet gericht vrijgesteld: dus werknemersloon tenzij 
aangewezen

Tip

kijk goed naar alle vergoedingen en verstrekkingen:
• hoewel zakelijk, toch loon dus telt mee bij bepaling 

loon voor excessieve vertrekvergoeding en 
pensioen

• hoewel niet zakelijk, soms geen werknemersloon 
maar wel loon voor berekening van 
vakantietoeslag 

Valkuil: Onduidelijkheden binnen de WKR

1. wat kun je aanwijzen onder de WKR?
• alles, dus ook puur beloningsloon? 
• alleen kostenvergoedingen of 

kostenvoorkomende verstrekkingen?
2. hoe wijs je aan?
3. tot wanneer kun je aanwijzen?
4. kun je aanwijzen?
5. wanneer ‘gebruikelijk’ om aan te wijzen?
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Hof Amsterdam – 25 januari 2018
uitleg werking WKR

• WKR wijkt niet af van de oude systematiek Wet LB

• loonbegrip WKR: rekening houden met de naar algemene 
maatschappelijke opvattingen gebruikelijke normen

• de WKR is niet bedoeld als verruiming maar om 
administratieve lasten te verminderen

• alleen vergoedingen en verstrekkingen die een zuiver zakelijk 
karakter of een gemengd karakter hebben vallen onder de 
WKR

• de WKR is een tegemoetkoming voor kosten die werkgever 
maakt voor werknemer in het kader van het dienstverband

Valkuil: Onduidelijkheden binnen de WKR

1. wat kun je aanwijzen onder de WKR?
• Hof: alleen kostenvergoedingen of 

kostenvoorkomende verstrekkingen, geen primair 
beloningsloon!

• conclusie AG komende weken verwacht

Valkuil: Onduidelijkheden binnen de WKR

hoe wijs je aan?
• de wet zegt niets, dus moet en zal blijken uit de administratie

tot wanneer kun je aanwijzen?
• de wet zegt niets, dus keuze ‘aanwijzen’ als 

eindheffingsbestanddeel moet vóór fiscaal genietingsmoment
• staatssecretaris: tijdens het kalenderjaar

wat te doen bij latere constatering, bijvoorbeeld bij steekproef?
• kun je achteraf aanwijzen? 

• als aanwijzing logischerwijs blijkt uit voorgaande jaren 
• als aanwijzing logischerwijs blijkt uit aanwijzing van dezelfde 

kosten bij vergelijkbare werknemers of bij soortgelijke kosten
• als aanwijzing blijkt uit bijvoorbeeld een aanwijslijst

De eerste belastingcontroles

standpunt Belastingdienst bij aantreffen bon met 
datum vorig jaar
• aanwijzing niet meer mogelijk
• dus bij ontbreken bewijs aanwijzing: verplicht 

werknemersloon
• bij steekproef: alle consequenties van dien

Tip

bedenk welke vergoedingen en verstrekkingen er 
mogelijk voorkomen

• bepaal wie de belasting zou moeten dragen
• neem deze al dan niet op in aanwijslijst
• wees ruimhartig maar duidelijk, aanwijzen 

betekent niet meer kunnen verhalen

Valkuil: Onduidelijkheden binnen de WKR

wanneer kun je aanwijzen?
• alleen als er sprake is van tegenwoordige arbeid
• bij vroegere arbeid kun je niet aanwijzen, soms verplicht 

eindheffingsloon
• vergoedingen voor branche eigen producten
• verstrekkingen

tegenwoordige arbeid ≠ loon uit tegenwoordige arbeid, 
vroegere arbeid ≠ loon uit vroegere arbeid
• de vraag is of er nog een dienstverband is:

• advocaatkosten mogen worden aangewezen indien 
uitbetaling met de laatste loonbetaling plaatsvindt anders is 
er sprake van vroegere arbeid
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Tip

bij ontslag werknemer, kijk waar hij nog recht op 
heeft:

• voor ontslag nog aanwijzing mogelijk
• na ontslag geen aanwijzing meer mogelijk, soms 

verplicht eindheffingsloon

Valkuil: Onduidelijkheden binnen de WKR

wanneer ‘gebruikelijk’ om aan te wijzen?
• meer precies: is het gebruikelijk dat de werkgever 

de verschuldigde heffing via eindheffing draagt?
• zo onduidelijk dat we al een wetswijziging hebben 

met een nieuw gebruikelijkheidscriterium

Gebruikelijkheidscriterium

aantal factoren spelen hierbij een rol
• aard van de voorziening
• relatie met kosten die werknemer maakt
• hoogte / waarde van de voorziening
• is tariefsarbitrage mogelijk het oogmerk van de aanwijzing
• alle aangewezen voorzieningen van een werknemer per jaar samen

vergelijking met andere werknemers
• van dezelfde werkgever
• collega’s in dezelfde functiecategorie

vergelijking met andere werkgevers
• als dat niet lukt, beoordelen naar redelijkheid

Hof Amsterdam – 25 januari 2018
uitleg gebruikelijkheidstoets

• de toekenning dient niet ter vergoeding van 

werkkosten die door de werknemer daadwerkelijk 
zijn gemaakt en is daarom niet zakelijk van aard

• relatief kleine groep werknemers versterkt het 

ongebruikelijke karakter

• aanzienlijk privévoordeel op individueel niveau duidt 
op tariefsarbitrage en oneigenlijk gebruik

Beleid Belastingdienst
• ‘het moet gebruikelijk zijn dat uw werknemer 

vergoedingen etc. van een bepaalde omvang 
belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting / premie 
volksverzekeringen via de eindheffing voor uw 
rekening neemt

• vergoedingen etc. van maximaal € 2.400 per 
persoon per jaar beschouwen wij als gebruikelijk

• let op! het bedrag van € 2.400 geldt in alle 
redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het 
loon van de werknemer lager is dan de bedragen 
waar hij recht op heeft volgens de Wet op het 
minimumloon of als stagiair’

De eerste belastingcontroles

standpunt Belastingdienst
• € 2.400 WKR inclusief omvang gerichte 

vrijstellingen
• € 2.400 ook voor oud werknemers
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Tip

overleg ook de € 2.400 met de Belastingdienst om 
niet achteraf voor verrassingen te komen staan en 
voorkom discussie achteraf voor oud-werknemers

Gebruikelijkheidscriterium
Beleid Belastingdienst

voorbeeld 1
U geeft enkele werknemers elk jaar een belaste bonus van         
€ 6.000. Deze werknemers krijgen dan netto elk ongeveer          
€ 3.000. Dit jaar geeft u dezelfde werknemers dezelfde bonus, 
maar dan onbelast. Iedere werknemer krijgt dan netto € 6.000. U 
mag de bonus dan niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit 
ongebruikelijk is.

voorbeeld 2
U geeft een van uw werknemers een elektrische fiets van           
€ 1.000. Deze werknemer komt op deze fiets naar het werk. U 
mag de verstrekking van de fiets aanwijzen als eindheffingsloon. 
Want het is niet ongebruikelijk om een fiets met zo’n waarde te 
verstrekken en aan te wijzen als eindheffingsloon.

Gebruikelijkheidscriterium
beleid Belastingdienst

voorbeeld 3
Een bedrijf heeft behalve een directeur-grootaandeelhouder 
(dga) geen andere werknemers. De dga krijgt een vergoeding 
voor zijn werk van € 250.000. Het bedrijf bestempelt € 100.000 
als loon van de dga en wijst de overige € 150.000 aan als 
eindheffingsloon. Het is duidelijk dat zo’n ‘knip’ ongebruikelijk is.

Gebruikelijkheidscriterium
beleid Belastingdienst

voorbeeld 4
U geeft uw werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur 
heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd 
gepassioneerd over zijn hobby. U geeft de directeur met kerst 
een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van € 25.000. Een 
kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde van het 
pakket wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die 
andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun 
directeuren geven. Het is dus ook niet gebruikelijk om dit 
kerstpakket volledig als eindheffingsloon aan te wijzen. U rekent 
het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, tot het 
loon van de directeur.

Gebruikelijkheidscriterium casus
werkgever geeft aan (oud-)werknemers een compensatie bij 
overgang van eindloon naar beschikbare premie. Afhankelijk van 
diensttijd varieert het bedrag van € 100 tot € 10.000. Gebruikelijk?

• anders dan vorig jaar (voorbeeld 1)? toen speelde het niet

• omvang ongebruikelijk (voorbeeld 2)? nee, omvang = nadeel

• knip aangebracht (voorbeeld 3)? nee, alles voor iedereen

• wijkt het af van wat andere werkgevers doen (voorbeeld 4)? 
nee, alle werkgevers zullen naar omvang nadeel kijken

• wie de vergoedingen krijgen? iedereen

• tariefsarbitrage? nee, alle loonniveaus

• de hoogte van de vergoedingen? wettelijk geen grens

Tip

overwegingen na Hof Amsterdam of aanwijzen 
mogelijk is:
• ter beloning of iets anders?
• geen tariefarbitrage, dus grote groep
• niet te hoge bedragen, want dan weer 

tariefarbitrage
• kostenvergoeding of kostenvoorkomende 

verstrekking?
• in ieder geval tot € 2.400 in geld tot dat…
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Valkuil: De WKR werkt echt anders

werknemersloon: werknemer betaalt loonbelasting
• naheffingsaanslag voor rekening van werknemer
• niet verhalen = bruteren
eindheffingsloon: werkgever draagt de 
loonbelasting
• loonbelasting is voor rekening werkgever
• geen mogelijkheid tot verhaal
rechtsvacuüm, wat bij onjuistheid, onduidelijkheid of 
onoplettendheid?
• voor wiens rekening en risico?

Valkuil: De WKR werkt echt anders

100 betaalt zonder inhouding
werknemersloon: loonbelasting voor rekening van werknemer
• 52% van 100 = 52 belasting
• verhalen 52 belasting = 48 netto, bruto 100
• niet verhalen = bruteren
• 108 belasting, netto 100, bruto 208
eindheffingsloon: werkgever draagt de loonbelasting
• loonbelasting is voor rekening werkgever
• 80% over 100 = 80 eindheffing
• geen mogelijkheid tot verhaal
• 100 netto, 80 eindheffing, totale kosten 180
geen WKR eindheffingsloon: geen mogelijkheid tot verhaal en geen 
80% maar gebruteerde tabeltarief

Valkuil: Eindheffing en negatief loon

hoe pakt eindheffingsloon uit bij negatief loon?
• gerichte vrijstelling: geen effect
• belast werknemersloon: negatief loon
• aangewezen loon niet gericht vrijgesteld: verhoging vrije

ruimte in jaar van betaling!

stel werkgever betaalt eindheffing in jaar van betaling 
en maakt geen gebruik van vrije ruimte in het jaar van 
terugbetaling

• geen loon, wel eindheffing: tarief onmeetbaar

Valkuil: Stuiverbelasting? Schriktarief!

wat doet dat nog meer met het tarief?
• 100 netto aangewezen

• maar stel niet gebruikelijk

• dan 100 netto bedoeld is 208 bruto = +108 heffing

• wat doen we met heffing 80% door aanwijzing?
• stel gevolg gelijk aan werkwijze negatief loon

• dan potentieel geen heffing terug = + 80 heffing

• stel werknemer heeft een excessieve ontslagvergoeding
• 75% heffing verschuldigd over 108 = + 81 heffing

Valkuil: Stuiverbelasting? Schriktarief!

• tarief wordt dan bij 100 netto:
• 108 gebruteerde heffing
• eindheffing 80% terug via verhoging vrije ruimte, 

maar je gebruikt vrije ruimte niet = 80%

• 75% van 108 = 81 excessieve heffing
• totaal: 108 + 80 + 81 = 269% !!!

Een gerichte vrijstelling

• gereedschappen computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, 
die naar het redelijke oordeel van de 
inhoudingsplichtige noodzakelijk zijn voor de 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
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De eerste belastingcontroles

standpunt Belastingdienst
• dure telefoon niet redelijk
• ook goedkopere telefoon kan alles wat nodig is  

= is noodzakelijk
• duurdere telefoon niet noodzakelijk
• verschil tussen duurdere en goedkopere 

telefoon niet gericht vrijgesteld!

Tip

onderbouw bij vergoedingen en verstrekkingen 
waarom bij de uitoefening van dienstbetrekking de 
vergoeding of verstrekking noodzakelijk is en 
bijdraagt tot een behoorlijke vervulling van de 
dienstbetrekking

Een nihilwaardering

voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien het 
arbeidsomstandighedenbeleid van de 
inhoudingsplichtige op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet

De eerste belastingcontroles

standpunt Belastingdienst
• de stoelmassage die aangeboden wordt in het 

kader van een arboplan waarbij een kleine bijdrage 
wordt verzocht van de werknemer is geen 
nihilwaardering, want in strijd met artikel 44 
Arbowet:

• arbovoorzieningen voor rekening werkgever!

Voorzieningen op de werkplek

nihilwaardering, mits het niet gebruikelijk is deze 
elders te gebruiken of te verbruiken
• de kast, de plant, het toilet, het bureau, de 

bureaustoel, het koffieapparaat
• óók: bedrijfsfitness op de werkplek / 

personeelsfestiviteiten op de werkplek
• maar de massagestoel niet volgens de 

Belastingdienst, want wel gebruikelijk elders

Tip

kijk uit met eigen bijdrage! Nu eens in mindering op 
bijtelling, dan weer leidt het tot verlies van een 
fiscaal voordeel
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Valkuil: Goedbedoelende wetgever

de fiets van de zaak
• nitty gritty-regeling

• ter beschikking gestelde fiets, mag ook elektrisch zijn
• 7% bijtelling

• met ingang van 2020

Fietsregeling
de addertjes

• niet voor bijbehorende zaken
• eigen bijdrage voor privédoeleinden komt in 

mindering
• betalingen aan derden komen niet in mindering op 

bijtelling
• maar parkeerkosten fiets intermediaire kost

• overgang eigendom tegen WEV
• BTW-correctie voor privégebruik

alternatief?
renteloze lening in combinatie met € 0,19 / km vergoeding

Valkuil: De buitenlandse bestuurder 

fiscale relevantie inschrijving KvK, zelfs bij geen 
loonbetaling door NL vennootschap
• buitenlandse bestuurder volledig in NL belast
• buitenlandse bestuurder over NL- en derde dagen 

hier belast
tip 
• bekijk uittreksel KvK en onderneem actie
• start discussie met LB-inspecteur over 

hoedanigheid, Heerlen is ‘rücksichtslos’ 

Valkuil: Onvoldoende communicatie 

het niet herkennen van fiscale relevantie:
• administratieve verplichtingen bij indiensttreding
• individueel keuze budget, loon verlagen!
• inleveren bedrijfsmiddel bij uitdiensttreding
• kwijtschelding van schuld
tip
• blijf communiceren, betrek elkaar bij beslissingen, 

natuurlijk ook bij ontslagsituaties

Valkuil: Administratieve lasten 

kleine dingetjes die veel fout gaan:
• auto van de zaak is vervoer vanwege de werkgever
• ondanks contract uur per week is geen contractloon 

per loontijdvak ingevuld
• opgebouwd vakantiebijslag moet met 

terugwerkende kracht worden gecorrigeerd bij uitruil 
vakantiegeld

Tip: Blijf op de hoogte
Wet op de loonbelasting
Ketenaansprakelijkheid

Wet Financiering Sociale Verzekeringen
Regeling Gegevensuitvraag Loonaangifte

Inlenersaansprakelijkheid
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Wet Aanpak Schijnconstructies
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

Burgerlijk Wetboek

VEEL SUCCES! 


